
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "_____ " _____________  2019  року            № ________

Про надання квартир

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтями  42,  43  Житлового  кодексу  Української  РСР,  Правилами  обліку
громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  і  надання  їм  жилих
приміщень  в  Українській  РСР,  затвердженими  постановою  Ради  Міністрів
УРСР і  Укрпрофради від  11 грудня  1984 року № 470,  враховуючи  рішення
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  14  травня
2019  року  №  290  "Про  розподіл  квартир",  від    серпня  2019  року
№       “ Про віднесення квартир до числа службових”,  пропозиції громадської
комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:
          
 

1. Дати квартири  громадянам міста згідно з додатком на 2 арк.

2. Відділу  ведення  обліку  житла  Міської  ради міста Кропивницького
видати ордери згідно з пунктом 1 даного рішення.

3. Зняти з квартирного обліку Шпака Миколу Петровича як такого, що
поліпшив свої житлові умови.

Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ

Інга Бріцова 24 85 11



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         Додаток

              до рішення Виконавчого комітету 
               Міської  ради міста Кропивницького
               від “____ ” ___________ 2019 року № _____

СПИСОК 
громадян для надання квартир

№
з/
п

Прізвище,
ім”я,  по
батькові

Місце роботи,
посада

З якого часу
перебуває на

обліку, 
№ черги

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса поперед-нього
місця проживання,

кількість кімнат, кв.м
і характеристика

займаної житлової
площі

Житлова площа, яка надається
Підстави для

надання
квартири

Адреса

№
по-
вер-
ху

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість
кім-
нат

Жит-
лова

пло-ща

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Шпак

Микола 
Петрович

Пенсіонер,
***********
************
**********

11.11.2004 р.
позачергова черга  
№ 9, особа  з 
інвалідністю 
внаслідок війни 
3 групи, 
№ 1,2,5 
потребують 
отримання 
двокімнатної 
квартири,                
№ 3,4,6,8 не 
впорядковані 
документи, № 7 
потребує повністю
впорядкованої 
квартири 

**********
********

м. Кропивницький,
вул.************
*****************
відомчий гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, 
корп.1

1 ** 1 17,6



2 Думен
Дар’я
Євгенівна

*****************
****************

Не перебуває Чоловік 
***********
донька
***********

м. Кропивницький,
**************
**************
відомчий гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, 
корп.1

службова

8 ** 3 51,2

3 Бурдильна
Наталія
Володими-
рівна

*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*******
 

Не перебуває Чоловік 
*********
донька
**********

Кіровоградська обл.,
********************
********************
**********

Вул. Генерала 
Жадова, 24, 
корп.1

службова

9 ** 3 51,3

4 Удовіченко
Ірина
Вікторівна

*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************
********* 

Не перебуває Чоловік
*********

Кіровоградська обл.,
*****************
****************

Вул. Генерала 
Жадова, 24, 
корп.1

службова

9 ** 2 28,9

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                              В.ПІЛЬКІН
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